
توضیحاتتاریخدرجه رشتهنام خانوادگینام 

1396/2/24یکصدابردار سینماآبگوناصغر

1398/04/023سهکارگردانی سینماآتش زمزممرتضی

1396/5/1سهکارگردانی سینماآتشیکریم

ارتقاء درجه طبق درخواست تجدید نظر1397/4/24دوکارگردانی سینماییآتشیکریم

1396/5/1سهکارگردانی تلویزیونیآرمان مهر   مهدی

1395/3/30سهکارگردان سینماآروند شمس الدین

1393/12/3دوکارگردانی فیلم کوتاه آریانیمحمد

1389/02/14چهارگویندگیآزادی حسن

1389/05/26دومستند سازآزادی ورهوشنگ

1386/02/22سهتدوین فیلمآشوریداریوش

داریوش بابایی: نام مستعار 1398/11/13سهتهیه کنندگی سینماییآقا بابائیان  جعفر

1391/08/30سهکارگردان تلویزیونیآقا بابائیانامیر مسعود

1392/03/28یکتهیه کنندهآقا علی اکبریمحسن

1388/05/27سهتهیه کنندهآقا علی اکبریمحسن

1389/02/14سهفیلمنامه  نویسآهنچیان ابوالفضل

1394/03/10دوبازیگرآهنگرانی فراهانی پگاه

1395/9/7دوبازیگرابر صابر

1394/11/21چهارمدیر تولیدابراهیم آبادیعلی

1394/05/25سهکارگرداناحمد لو   شاهد

1389/05/26چهارتصویر برداراحمدیکاوه

1386/05/09سهفیلمنامه  نویساحمدی  سیف اله

1386/10/04چهارصدابرداراحمدیسید سعید

1387/12/27سهصدابرداریاحمدی سید سعید

1394/05/25یک بازیگرارجمندداریوش

1386/12/07یکطراحی صحنهارحام صدر  اسمعیل

1390/6/22سهگریماردستانی مرتضی

1387/02/10دوکارگردان ارسطوئیانعلیرضا

1393/12/3سهکارگردانی فیلم ارشاد سرابیجواد

1391/4/6سهکارگردانارشادیهوشنگ

1385/08/30چهارکارگردان فنیارشادیهوشنگ

1392/02/10سهکارگردان سینمااسترکیسامان 

1392/4/25همان درجه چهار در 1394/11/21چهارمدیر تولیداسد زادهافشین

1392/04/25چهارمدیر تولیداسد زاده افشین

. درجه چهار گرفتند1392/4/25در سال 1395/2/12سهمدیریت تولید مستنداسد زاده افشین

1389/12/10چهارتهیه کنندهاسداللهی گازاراحمد

1398/11/13پنجکارگردانیاسدی طایفی  جلیل

1396/2/24یکتهیه کننده سینمااسفندیاری عبداهلل

1393/11/5یکچهره پردازاسکندریعبداهلل

1394/11/21سهگارگردان فیلم کوتاهاسالمی  محمد

1395/5/31دوطراحی جلوه های بصریاسالمیسید هادی

1397/6/18دو( تغییر عنوان شغل 0گارگردان فیلم مستند اسالمی حمد

1393/11/5یکصدا پیشگیاسماعیلیمنوچهر



1389/05/26چهارتصویر برداراشراقیمحمد

1389/05/26سهدوبلوراشکان ژیال

1390/04/28ـــــاشویی فریبا

1395/9/7سهتهیه کننده سینمااصغری  ابراهیم

1393/11/5یکمستند سازاصالنیمحمد رضا

1391/04/6دوبازیگر(سیامک اطلسی)اطلسی فر عزت

1392/04/25دوتهیه کنندگی سینمااطیابیسید مسعود

1394/11/21چهاربازیگرافشانی  محسن

1394/9/8همان درجه دو 1394/11/21دوبازیگراکبریعبدالرضا

1394/9/8دوبازیگراکبری عبدالرضا 

1396/15/1چهاراجرای گریماکرمیفهیمه

1397/6/18چهار(عنوان شغل تغییر کرد )طراحی گریماکرمیفهیمه

1395/5/31یکبازیگرالماسی جهانگیر

1392/04/25یکمدیریت تولیدالهیاریحبیب اله

1392/04/25سهفیلمبردارامامی مسعود

. درجه سه گرفتند94/3/10در تاریخ 1389/05/26چهاربازیگرامجدی  علی

1395/9/7سهبازیگرامیر جاللی مریم

1397/4/24یک بازیگریامیر ناجی (رضا)محمد 

با دوسال توقف جهت ارتقاء درجه1398/04/023دوفیلمبرداریامیریداود

1393/11/5دوصداپیشگیامیریان شمس آبادیناهید

1389/12/10سهفیلمنامه نویساندرز چمنی  حمید

1389/06/30چهارگریمانصاری جعفری  سوده

1393/7/27درجه دو مصوب در تاریخ 1393/12/3یک فیلمبردارانگجیحمید

1387/06/26دوبازیگراویسی فردوئیفتحعلی

1397/6/18دوکارگردانی ایرج زاد ابراهیم

1393/09/16چهارالبراتوار سینماایزدیاشکان

1394/11/21یکمستندسازبابا گپسودابه 

1393/04/15دوگریمور و طراح چهره سینماباباییمحسن

.پرونده به خانم رفیع نژاد تحویل و ایشان به خانم غفاری تحویل دادند1389/02/28دوعروسک سازبابائیفرزانه 

1395/3/30دوبازیگربازغی کیسمی  پژمان 

1389/06/30سهکارگردانبافرونی مصطفی

1392/02/10سهفیلمسازیباقر زاده نمازیعلی

1393/04/15پنج(مستند سازی)کارگردان باقریمهدی

1393/12/3سه تهیه کنندگی سینمابانکی اصغر

1397/4/24سهکارگردانیباوی ساجد  حیبی

1392/02/10دوبازیگربایگان افسانه

1390/03/03یککارگردانبحرانیشهریار

1389/02/14سهکارگردانبحری کرمیفرهود

. گرفتند3 همان درجه 1389/2/14در 1394/11/21سهکارگردان سینمابحری کرمی  فرهود

1392/02/10سهکارگردان مستندبختیاریاصغر

تصویب درجه سابق برای ایشان1397/4/24سهکارگردانیبختیاریاصغر

1389/12/10چهارمستندبخشیامیرحسین

1394/11/21یکبازیگربخشیعنایت 



1393/11/15پنجبازیگربخشی دستجردی حسین

1394/11/21سهبدلکاربدریامیررضا

1397/4/24سهکارگردانیبدری نژادجمال

1395/5/31یکالبراتوار فیلمبدیعامیر

1392/04/25دوتهیه کنندگی سینمابرادری روح اهلل

1394/9/8دوفیلمبرداربرازنده علیرضا 

1389/05/26یکعکاسیبرجی رضا

1394/05/25یککارگردانبرومند مرضیه 

1395/12/1سهتهیه کنندگی انیمیشنبرهان رازینسرین

1395/3/30چهارتهیه کننده انیمیشنبرهان رازینسرین

. همان درجه سه گرفتند1394/3/6در 1394/05/25سهتهیه کننده و کارگردانبزرکی فینیحسن

. همان درجه سه گرفتند1394/05/25در 1398/11/13سهتهیه کنندگی تلویزیونیبزرکی فینیحسن

1394/05/25یککارگردانبزرگ نیا محمد

1389/02/14چهاربازیگربزرگمهر  کامبیز

1394/03/06سهتهیه کنندگی سینمابزرگی فینیحسن 

1397/6/18سه  فیلمنامه نویسیبکرانیمحمد

رشته مدیریت تولید از دستور کار شورای ارزشیابی هنرمندان خارج گردید97/6/18از تاریخ 1397/6/18 مدیریت تولیدبلندی رحیم

1398/4/23دوطراحی صحنه و لباسبلوندی عباس

1393/07/27دوکارگردانبنایی کشتان  محمد حسین

1398/4/23دوصدابرداری و صداگذاری فیلم  بنی اردالن  بهمن

1397/10/30سهبازیگریبنی اسد داود

1394/05/25یککارگردانبنی اعتمادرخشان

.به دلیل نداشتن شرایط هنری، درجه ای برای ایشان صادر نشد1388/05/27ـــکارگردانبهادری فرد  بهنام

1392/02/10چهارنویسنده و کارگردانبهبودی فررحیم

پیشکسوت در مؤسسه هنرمندان پیشکسوت1393/07/27یکصدا پیشهبهرامپرویز

1394/05/25  یکصد ا پیشهبهرام زندیابوالفضل

بهرام زند: مستعار1395/5/25یکمدیر دوبلهبهرام زندیابوالفضل

1387/04/11سهبازیگربهرامی محمود

1398/4/23سهطراحی چهره پردازیبهرامی فرعلی

.به دلیل نداشتن شرایط هنری، درجه ای برای ایشان صادر نشد1392/02/10ـــــکارگردانبهمنی  احمد

1395/9/7سهکارگردان تلویزیونبهمنیبهزاد

1393/7/27دوفیلمبردارپاک سیما  محمد تقی

.  را گرفتند2مجدد بررسی و همان درجه 1396/02/24دوتهیه کنندگی تلویزیون پروین حسینی  سید امیر

مجدد همین درجه را دریافت کردند95/3/30درتاریخ 1392/04/25دوتهیه کنندگی تلویزیون پروین حسینی سید امیر

.  را گرفتند2مجدد بررسی و همان درجه 1397/6/18دوتهیه کنندگی تلویزیون پروین حسینیسید امیر

1393/04/15پنجتهیه کنندگی و مدیر تولیدپزشکی  ناصر

. درجه پنج داشتند93/4/15در 1393/7/27چهارفیلمبردارپزشکی  ناصر

. گرفتند4 درجه 93/7/27 و در 5 درجه 93/4/15در 1395/9/7سهمدیریت تولیدپزشکی ناصر

1393/9/16یکصدا پیشگیپطرسی ژرژ

1396/5/1دوکارگردانی پویا نماییپنجی سعید 

1393/11/5یککارگردانپور احمد  کیومرث

1397/6/18سهتدوینپهلوان زادهسجاد

1394/9/8سهکارگردانپیران باقر حبیب



1395/9/7چهارکارگردان تلویزیونپیری یاریجانی  محمود

1393/7/27دوبازیگرتاج طهرانی فردفتح اهلل

. مجدد بررسی و همان درجه دو را دریافت داشتند 1396/2/24دوبازیگرتاج طهرانی فردفتح اهلل

. مجدد بررسی و همان درجه دو را دریافت داشتند 1397/7/30دوبازیگرتاج طهرانی فردفتح اهلل

1394/11/28یکبازیگرتارخ  امین

.درجه هنری برابر با مدرک تحصیلی، بنابراین درجه ای صادر نمی شود1386/10/15دوکارگردانتأییدی  پرویز

1395/3/30چهارکارگردان تلویزیونیترابی فرهاد ناصر

1395/2/12پنجکارگردان تلویزیونیترابیفرهاد ناصر

1394/11/11سهکارگردان انیمیشنترخانیسعید 

1393/11/5دو(پویا نمایی)فیلمنامه نویس تقدسی بهاریعبدالرضا

1393/11/5یککارگردانتقواییناصر

1395/2/12دوتهیه کنندگی سینماتقی پور چنگیز ایرج

.تجدید نظر شد و یک گرفتند.  شدند2 درجه 1395/2/12در 1395/12/1یکتهیه کنندگی سینماتقی پور چنگیز ایرج

1391/12/26سهبازیگرتقی زاده درخشان  جواد

  تصویب درجه سابق و معرفی به پیش کسوتان1396/6/18سهبازیگرتقی زاده درخشانجواد

1395/3/30سهتصویر بردارتنهائی  رسول

1393/11/5یکفیلمنامه نویس توحیدی فرهاد

1394/5/25یکمستند سازتهامی نژاد محمد

.است (هدیه جوادی تهرانی  )اسم شناسنامه ای ایشان 1393/4/15یکبازیگرتهرانیهدیه

1396/2/24سهبازیگرتیموری واقف یوسف

1394/5/25یکبازیگرتیموریان  رویا

1393/09/16چهارفیلمبرداریثانی فرعباس

1393/04/15سهگویندگیثانی مصطفی مقدم سید مصطفی

1394/11/21یکالبراتوار فیلمجباری بیژن

1395/2/12یکبازیگرجبلی  حمید

.به دلیل اینکه درجه پیشنهادی شورا برابر همان درجه هنری اخذ شده قبلی بود، بنابراین برای ایشان درجه ای صادر نشد1390/03/03ــــصدابردارجعفر بیگلوروح اهلل

1395/2/12دوبازیگرجعفریمحمد علی

 1393/04/15چهارکارگردان جعفری اولی سید جعفر

.به دلیل اینکه درجه پیشنهادی شورا برابر همان درجه هنری اخذ شده قبلی بود، بنابراین برای ایشان درجه ای صادر نشد1387/02/01ــــصدا بردارجعفری بهناممحمدرضا

1393/11/5یککارگردان جعفری جوزانیمسعود

1395/9/7سهکارگردان فیلم های کوتاهجعفری علی ملک زهرا

1395/5/31یکفیلمبردارجعفریانحسین

1393/11/5یکصدا پیشهجلیل وندچنگیز

. درجه چهار هنری دریافت داشتند 1395/3/30در تاریخ 1398/11/13سهکارگردان تلویزیونیجلیلی داود

1395/3/30چهارکارگردان تلویزیونیجلیلیداود

1398/4/23سهالبراتوار سینما ییجمشیدیمحمد حسین

1397/6/18دو(صداگذاری )البراتوار سینماجوادی محمد صادق

1396/5/1دو(صداگذاری )البراتوار سینماجوادیمحمد صادق

1391/8/30سهتهیه کننده جهانبخشعباس

.مدرک اعطایی برابر با مدرک تحصیلی، بنابراین درجه ای صادر نشد1390/04/28ــــچتقری  یوسف

1396/2/24سهکارگردان فیلم کوتاهچمنی گل سید ستار

.مدرک اعطایی برابر با مدرک تحصیلی، بنابراین درجه ای صادر نشد1390/04/28ــــچندابمحمد نفی

1396/5/1دوکارگردانی سینماچنداب محمد تقی



1398/4/23دو (سانسیتومتری )البراتوار سینانیی چیت ساز اصفهانیمحسن

1390/12/09دوکارگردانحُر اکبر

1393/11/5یککارگردانحاتمی کیا ابراهیم 

. همان درجه سه را دریافت داشتند 1393/9/16در تاریخ 1398/11/13سهکارگردانحاجی زاده مقدم رضا

1386/02/03سهکارگردانی و تدوینحاجی زاده مقدمرضا

. همین درجه سه را گرفتند1386/02/03در سال 1393/9/16سهکارگردانحاجی زاده مقدمرضا

1397/6/18 چهاربدل کاری –  بازیگری حاجی کاظم نیلی  محمدرضا

1393/11/15دوفیلمنامه نویسحافظی حمیدرضا 

1394/9/8سهکارگردانحبیب پیران باقر

.درجه اعطایی برابر مدرک تحصیلی است، بنابراین درجه به ایشان تعلق نگرفت1390/04/28ــــحثانس پرست اشکیکیمنوچهر

1397/6/18دوکارگردانیحجازی روح اهلل

1395/3/30سهفیلمنامه نویسحداد  عباسعلی

1392/04/25سهبازیگر سینماحریرچیان  هوشنگ

1389/09/30پنجتهیه کننده فیلم کوتاهحسن پورابوالفضل

1397/4/24دوکارگردانی تلویزیونیحسن پور سیروس

1396/5/1سهکارگردانی تلویزیونیحسن پور اردستانی قاسم 

1391/12/26سهبازیگرحسن نژاد مقدم غالمرضا

1387/02/24یکتدوینحسندوست سلمانی نژادحسن

1389/12/10سهفیلمنامه نویسحسنی  جعفر

1397/10/30دوفیلم نامه نویسیحسنی بروجردیجعفر

1392/2/10چهارکارگردانی و تدوین حسینی سید رضا 

1395/3/30دوتهیه کننده تلویزیونحسینی  سید امیرپروین

1391/4/6دوجلوه های بصریحسینی پویاسید عباس

افتخاری1397/4/24یکبازیگریحسینی تنکابنیسید شهاب الدین

1395/2/12دوکارگردان سینمای مستندحسینی جعفری هرندی  محمد

1397/6/18سهکارگردانی فیلم مستندحسینی رابری شاهپور

.درجه اعطایی برابر مدرک تحصیلی است، بنابراین درجه به ایشان تعلق نگرفت1390/03/03ــــبازیگرحسینی سعید آباد  میرصالح

.به دلیل اینکه درجه سه هنری شامل، برابر با مدرک تحصیلی ایشان بوده است، بنابراین درجه هنری به ایشان تعلق نگرفت1989/05/26ــــبازیگرحسینی سعید آبادمیرصالح

. درجه پنج هنری گرفتند1389/9/30در سال 1393/11/5چهارصدابردارحق ظاهری بهرام 

.همان درجه قبلی اعطاء شد1390/12/09دوصدابردارحقیقی محمد

1389/09/30دوصدابردارحقیقی  محمد

1389/05/26دوکارگردانحقیقیمحمد حسین

1392/04/25یکصدابردارحقیقی  محمد

. شدند2 درجه 89/5/26در سال 1395/12/1یککارگردان سینمای مستندحقیقی  محمد حسین 

1394/03/10یکتهیه کننده حکمتمنیژه

1397/4/24دوبازیگریحمیدیان  بابک

1397/6/18سهبازیگریحیات روشناییفرامرز

1397/6/18سهکارگردانی فیلم کوتاهحیاتی علی

1397/6/18دوکارگردانیحیدری منفرد خویجمشید

1394/5/25دوکارگردانحیدری نوعصری  یداهلل

1393/12/3سهکارگردان مستندساز تلویزیونحیدریان شهرام 

.تجدید نظر 1393/12/3درجه سه در 1394/11/21دوکارگردان مستند ساز تلویزیونحیدریان  شهرام 

1393/04/15سهکارگردانخادم طریقت نادر



1393/7/27دوبازیگرخانی بیک حسین

1389/02/14چهارکارگردانخدا بنده لویفرهاد

1393/04/15سهکارگردانخداویسی مطلق  بهرام

1390/03/03سهبازیگرخرمدره خلدیسید محسن

1389/09/30چهارچهره پردازخرمی قاضیانیثریا

1395/5/31یکطراحی صحنه و لباسخزاعیملک جهان

. درجه دو دریافت کردند1392/04/25در 1393/04/15یکتهیه کنندگی سینماخزاعی فدافنمحمد

 نامه بررسی مجدد برای درجه یک آوردند  طبق مقررات باید سه سال بگذرد92دیماه 1392/04/25دوتهیه کنندگی سینماخزاعی فدافن محمد

1394/03/10دوجلوه های ویژهخزعلی رضا

1394/5/25سهبازیگرخسرویمحمدرضا

1394/11/21سهبازیگرخشایار راد اسداهلل 

1389/12/10سهمستند سازخلیل زاده  محمد

1387/02/10سهصدا بردارخوش صفا  محسن

1391/04/6سهکارگردانخوشبختمهرداد 

. درجه سه گرفتند1393/12/3ایشان در 1394/9/8سهصداپیشهخویشتندار ناصر

1393/12/3سه  صدا پیشه خویشتندار  ناصر

1394/05/25یکبازیگرخیر اندیشگوهر

1397/6/18دو  ساخت دکورخیرخواه سید مرتضی

1389/02/28دومستند سازخیری محمد

1387/12/27دومدیر فیلمبردارید ُرمنشمحمد

مرحوم1388/05/27یککارگرداندادسیف اهلل

1388/02/08دوکارگردان سینمای مستنددادرسعلی

1394/11/21یکتهیه کنندهدادگو  محمد مهدی

1395/5/31سهبازیگردانبهمن

1395/12/1دوصدابرداردانشمند عامی رشید 

1386/10/04دوکارگردانداودیابوالحسن

1396/5/1یککارگردانیداوودی ابوالحسن

1387/12/17سهفیلمسازدائی زادهشمس اهلل

1386/03/22یکصدابرداردباغ دلپاکمحمدرضا

1393/11/5یککارگرداندرخشنده  پوران

. بررسی شد، همان درجة هنری سه به ایشان تعلق گرفت1389/12/10مجدداً در سال 1388/05/27سهکارگردان و نویسندهدرخشیعلی

.با ارتقاء درجه ایشان موافقت نشد1392/04/25سهکارگردان و نویسندهدرخشی علی

.به دلیل مدرک احرازی برابر با مدرک تحصیلی ایشان بوده، بنابراین درجه صادر نگردید1389/09/30ــــمستند سازدرد شیخ ترکمانی  نادره 

1394/9/8دومستند سازیدرستکار  رضا

1387/04/11دوکارگردان سینمای مستنددرم بخشکیومرث

1393/11/5یککارگرداندرویش احمدرضا

1393/09/16سهکارگرداندرویش وند نصیر

.به دلیل مدرک احرازی برابر با مدرک تحصیلی ایشان بوده، بنابراین درجه صادر نگردید1390/12/09ــــرشته تولید صدا و سیمادستگردی محمد

1395/3/30سهتصویر برداردالور داود

.به دلیل مدرک احرازی برابر با مدرک تحصیلی ایشان بوده، بنابراین درجه صادر نگردید1389/02/14ــــبازیگردلدارپرهام

1385/09/25چهاربازیگردمیرچیعلی اصغر

1391/04/27چهاردستیار کارگرداندوزدابی موحد  مجید

1389/05/26سهمستند سازدولتسرائیسیاوش



1393/11/5دومستند تلویزیونیدهباشی حسین

1398/11/13دوکارگردانی انیمیشندهستانی  امیرمحمد

.به دلیل مدرک احرازی برابر با مدرک تحصیلی ایشان بوده، بنابراین درجه صادر نگردید1390/12/09سهانیمیشندهستانی امیرمحمد

1387/12/27سهکارگرداندهقانیمجتبی

1387/02/24سهفیلمنامه نویسدیندارمحمد

. درجه سه گرفتند1387/2/24در 1395/9/7سهفیلمنامه نویسدیندار محمد

1389/12/10دوفیلمبرداریذواالنوار سید محمد حسن

1393/09/16چهاربدلکارراد محمدرضا

. درجه چهار دریافت نمودند 1393/06/16در تاریخ 1398/11/13سهبدلکار- بازیگر راد  محمد رضا

1388/05/27چهارمسئول ظهور فیلمهای رنگیراد مردبهرام 

1398/4/23دو بازیگریرادانبهرام 

1397/10/30دو طراحی چهره پردازیرادمنش  عبدالرضا

1392/4/25چهارتدوین فیلمراستگوی سار اسد 

1389/02/14چهارتدوین فیلمراسخ محمد

1392/2/10یکطراح صحنهرامین فرایرج

1387/12/27چهاربازیگرراهروان الهیجیمحمد

1397/10/30  یکالبراتوار فیلمرجبی خواه  جهانگیر

1387/08/14سهالبراتوار فیلمرجبی خواهجهانگیر

. درجه سه گرفتند1387/8/14در 1395/9/7دو البراتوار فیلمرجبی خواه جهانگیر

1394/05/25سه فیلم نامه نویسیرحمانی سید سعید

.درجه هنری احرازی  برابر مدرک تحصیلی می باشد1390/12/09ــــــکارگردانرحیمی سید مجید

1394/05/25دو کارگردانی مستندرخشانی صابر محمدعلی

1393/04/15چهار(پویا نمایی)انیمیشن رزم آهنگ سعید 

1385/08/30دو صدابرداررستگارپور عباس

1395/12/1سهکارگردان فیلم مستندرستمی پرویز

1393/11/15دو فیلمبردار تلویزیونرستی خواه قاسم 

1393/11/5یکصدا پیشهرسول زاده احمد

1397/4/24دو بازیگریرشیدی حائری زهرا لیلی

1395/12/1سهکارگردان فیلم مستندرضایی کامران 

1394/9/8سهکارگردانرضایی اصل  مهدی

1394/9/8چهارکارگردانرضایی اصل  داود

1391/4/6چهارکارگردان تلویزیونیرضایی اصل  ژیال

.  گرفتند 4 درجه 1391/4/6 در تاریخ 16در ردیف 1394/9/8چهارکارگردانرضایی اصل ژیال

1394/9/8چهارکارگردانرضایی اصل پروین

عدم تصویب درجه به دلیل ناکافی بودن مدارک و عدم ارایه نمونه کار1398/4/23-  کارگردانی سینمارضائیمحمد

1388/05/27چهارکارگردانرضائیمحمدرضا

1386/12/07سهفیلمسازیرضائی مایانی  حسین

1398/11/13چهاربازیگریرضائیان فروزان

افتخاری1398/11/13یکصداپیشگیرضوی  بهروز

1394/05/25یککارگردانرفیعا  بزرگمهر

1386/05/09یکفیلمبرداررفیعی جم  اصغر

1390/12/09تکریمسینمارفیعی جم اصغر

1397/6/18 دو کارگردانیرمضانی  غالمرضا



1391/8/30چهارکارگردان تلویزیونیرنجبر  غالمرضا

1392/3/28یکجلوه های ویژه سینماروزبهانی  (حسن)نامدار

1387/02/24سهانیمیشنرهبر جواد

.درجه هنری احرازی درجه سه می باشد اما به دلیل برابری این درجه با مدرک تحصیلی، درجه ای صادر نشد1389/12/10ــــــکارگردانرهبر  محمدعلی

. درجه هنری شدند اما به دلیل احراز درجه برابر با مدرک تحصیلی، درجه ای صادر نشد1389/02/14در 1393/4/15دو کارگردان تلویزیونیرهبر  محمدعلی

1386/10/04پنجدستیار کارگردانرهروان الهیجی محمد

1394/05/25دو بازیگرریاحیکتایون

1388/02/08سهکارگردانریگی  الدزحسین

1396/5/1سهکارگردانی پویا نماییزارع حدیث

1394/11/21سهکارگردان انیمیشنزارع خان محمد

1387/12/17دوبازیگرزارع زاغهقاسم 

1395/2/12سهکارگردان پویا نماییزارع قنات نویعلی

1386/05/09دوپویا نماییزارعی  زهرا

1390/03/03سهکارگردانزرگر نژاد حمید

393/11/5یکفیلمبردارزرین دستعلیرضا 

.به دلیل تطابق رشته هنری با درجه هنری اعطایی، بنابراین درجه هنری صادر نشد1389/06/30ـــــکارگردانزرین دستمحمد

.به دلیل تطابق رشته هنری با درجه هنری اعطایی، بنابراین درجه هنری صادر نشد1392/2/10ـــــکارگردانزرین دستمحمد

1398/4/23سهکارگردانی فیلم کوتاهزمان پیرا بیژن

1390/04/28یکتدوینگرزندباف حسین

1395/12/1دوبازیگر سینمازینال زادهمحرم

1393/12/3سهتدوین ساجد  حسن

31393/09/16فیلمبردارساالروند حبیبی

1387/04/11چهارفیلمسازی ساالریخوبیار

.درجه اعطایی برابر مدرک تحصیلی است، بنابراین درجه به ایشان تعلق نمی گیرد1389/06/30ــــکارگردانسائلیغالمرضا

1393/7/27سهفنی البراتوارسپهریابوالفضل

.درجه اعطایی برابر مدرک تحصیلی است، بنابراین درجه به ایشان تعلق نمی گیرد1390/03/03ــــفیلمسازسپهوند  حسین

1388/03/05چهارفیلمبردارستاری عسگر

1393/04/15سهکارگردانسرابی جواد ارشاد

1393/7/27یکفنی صداسراج زاهدی  حسن

1389/02/14سهنویسنده و کارگردانسرجه پیماعلی محمد

1397/4/24سهکارگردانیسرمدی سیاوش

1388/02/08چهارفیلمسازسعادت خواهعباس

1393/02/21دوتهیه کننده و مدیر تولیدسعدی سعید 

1393/04/15سهکارگردان سینماسعید پور سعادت علی

.قرار بر این شد نیم مدت برای ارتقا درجه اقدام کنند1395/12/1دوبازیگرسعیدی زهرا

1395/9/7دوبازیگرسعیدی زهرا

1391/04/6سهمستند سازسالمیانعلیرضا

.  را گرفتند3 همان درجه 1391/4/6در 1391/04/6سهمستند سازسالمیان  علیرضا

1388/03/05چهارکارگردانسالمیان  محمود

1390/12/09یککارگردان تلویزیونیسلحشورفرج اهلل

1392/02/10دوبازیگرسلطانی جهانبخش

.1393/12/3یکبازیگرسلطانی  جهانبخش 1392/2/10 در تاریخ 2درجه   

1390/03/03سهدستیار کارگردانسلمان نصرعلیرضا



1391/08/30دوسینماسلمانیانعطااهلل

1391/04/6سهکارگردانسلمانیان  عطاءاهلل

1391/08/30چهارصداگذاری سینماسلیمانی فرقدرت اهلل

1396/2/24سهکارگردان فیلم های مستندسلیمی سهیل

94/5/25یکصدا برداریسماک باشی محمود

1385/09/25دوفیلمبردارسماکارمهدی

1393/12/3سه  بازیگرسماواتی  ساناز

1393/7/27 در تاریخ 3 ـ همان درجه 1392/4/25 در تاریخ 3درجه 1393/12/3دوبازیگرسنگی  اکبر

. داشتند 3  درجه 1392/04/25تاریخ 1393/12/3دو  بازیگر سینماسنگیاکبر

.همان درجه سابق را دریافت  نمودند 1397/6/18سهکارگردانسهرابی روح اهلل

1393/04/15سهکارگردانسهرابیروح اهلل

1398/4/23سهکارگردانی سینما سهرابی  سیامک

1389/02/14دومستند سازسهیلی مظفر  حمید

1397/10/30یککارگردانی مستند سهیلی مظفرحمد

1389/09/30چهاربازیگرسهیم پور معرفی مسعود

نام و نام خانوادگی به هومن سیدی تغیییر یافته است 1395/5/31دوکارگردان سینماسیدی اشکیکی میرهومن

1391/04/6سهکارگردان فیلم های کوتاهسیف العلماییمحمد

1387/12/27چهارکارگردان سیف العلمائیمجید

1388/03/05چهارفیلمبردارسیم ریز محمد علی

1393/11/5یکتهیه کننده سینایی  خسرو

1387/12/17دوکارگردانشادروانعلیر اصغر

.به دلیل اینکه درجه هنری پیشنهادی اعضای شورا کمتر از مدرک تحصیلی ایشان بوده است لذا درجه هنری برای ایشان صادر نگردید1386/12/07دوصدابردارشادروحشهید محمدرضا

1395/5/31یکطراحی صحنهشاه ابراهیمی  محسن

1395/3/30یککارگردان سینماشاه حسینیانسیه

1397/6/18دو بازیگریشاه محمدی موسوی  جمشید

1387/12/17یکالبراتوار فیلمشاهرخ  محمدتقی

1394/5/25یکتهیه کنندهشایسته  مرتضی

1967/12/27چهارتدوینشریفی راد همایون

1394/3/10دوفیلمبردارشریفی رئوف  حسن

. گرفتند2 درجه 94/3/10در تاریخ 1393/9/16سهفیلمبردارشریفی رئوفحسن

1391/04/6دومستند سازشعبانی  مرتضی

1397/4/24دوکارگردانیشعیبی عمرانیبهروز

1389/09/30چهارکارگردان فیلم کوتاهشفیعی سید عباس

1393/7/27دوچهره پردازشکرایی تفرشی  مریم

1389/05/26دوچهره پردازشکری  پرویز

1389/09/30چهارکارگردان فیلم کوتاهشکیبا ابوالفضل

1387/06/26یکبازیگرشکیبایی خسرو

در کمیته سینمایی درجه سه دریافت کرده بودند1395/2/12دوالبراتوار سینماشمسی آهوئی حسین

1392/03/28یکمستند سازشمقدریجواد

1395/5/31یککارگردان سینماشورجه  جمال

1393/09/16چهاربازیگرشهاب منش  حسین

1393/9/16تجدید نظر در 1394/11/21سهبازیگرشهاب منشحسین

1397/6/18دوکارگردانیشهابیسید حسین



1387/06/26دوصداگذار و صدابردارشهامت بهروز

1397/6/18چهارکارگردانی فیلم کوتاهشهباز یونس

1398/11/13سهتدوینشهبازیرضا

1389/02/28سهصدا گذار فیلمشهبازی  منصوره

.ایشان در تکریم نیز مورد تأیید قرار گرفتند:  مرحوم سینماشهبازی  الهه

1397/6/18چهار  بازیگریشهریاری نیامجید

1394/5/25یکتهیه کننده شهسواریمنوچهر

1389/12/10سهتهیه کنندهشهیدییداهلل

1393/12/3سهطراح صحنه و لباس شهیدی حمید

1393/04/15سهکارگردان سینماشهیری  حمید

1391/04/27سهکارگردانی فیلم کوتاهشیخ االسالمی نادر

1393/9/16دوکارگردانشیخ درد ترکمانی نادره

1388/05/27سهبازیگرشیخ هرندیمحسن

1391/04/27سهفیلمبردارشیخی رضا

1393/9/16یکچهره پردازشیرازی  مهراعظم

1393/12/3سهصدا پیشه شیرزادمریم

1391/04/6سهبازیگرشیری  محمد

تجدید نظر1390/12/09سهفیلمنامه نویسیصادق الوعدرحیم

1387/12/27چهارسینماصادق الوعد رحیم

1389/02/28چهارتدوین فیلمصادق دقیقی  ابوطالب

1393/09/16یکطراح چهره و چهره پردازیصادق شیرازی مهراعظم

 درجه سه گرفته بودند مجدد بررسی شد89/06/30تاریخ 1394/05/25دوکارگردانصادقی  اکبر

1397/4/24دوکارگردانی پویا نماییصادقی  روانبخش

1393/07/27سهفیلمبردارصادقی  علی

1393/09/16چهارفیلمبردارصادقی افجه  مرتضی

1393/04/15پنجتهیه کننده صادقی گنجهرضا

1388/05/27سهسینماصافیسید رضا 

1395/12/1سهصدابردارصالح کرمانی مهدی

1396/2/24چهارفیلمنامه نویسیصالحیویدا

1394/11/11دوکارگردان سینماصباغ زاده طوسی  مهدی

 تکرار شده بررسی مجدد19این رکورد دوباره در ردیف 1389/09/30دوکارگردانصباغ زاده طوسی مهدی

1389/02/14چهارکارگردانصبوری  علیرضا

1393/07/27سهتهیه کننده سینماصحرا نورد حبیب اهلل

1393/12/3یککارگردانی سینما صدر عاملی سید رسول

.  را دریافت داشتند 2مجدد بررسی و همان درجه 1397/6/18دوفیلم برداریصدیق امیرمسعود

1396/5/1دوفیلم برداریصدیقامیرمسعود

تصویب درجه سابق1397/6/18چهار کارگردانی تلویزیونیصراف محمد

مدرک احرازی کمتر از مدرک تحصیلی، عدم صدور1387/12/17ــــبازیگریصفا خوفرداد

1397/6/18یکبازیگریصفاییصادق

1390/12/09سهتهیه کننده انیمیشنصفویسید مسعود

1394/5/25یککارگردانی سینما صمدییداهلل

1389/02/28دوکارگردان پویا نماییصمدی امین  ناهید

1395/5/31سهکارگردان پویا نماییصمیمی زاد علی



1395/9/7سهبازیگریصیادی یوسف

1386/10/04دوکارگردان فیلم مستندضیاء شیخ االسالمی  مهوش

1389/05/26یکمستند سازطالب زاده نادر

1393/4/15یکفیلمنامه نویس سینماطالبی نژاد محمدی  احمد

1389/02/28سهبازیگرطالقانیمحمد

1386/12/07سهتصویر بردارطاوس شیرازی  شهید سید محمد

1394/5/25یکتهیه کنندهطایر پورفرشته

1397/10/30سهتهیه کننده سینماطباطبایی پور  سید محسن

1395/5/31سهتهیه کننده سینماطباطبایی پور  سید محسن

1392/2/10دوجلوه های ویژه سینماطالبیگی  حسین

1396/2/24دوفیلمنامه نویس سینماطهماس نادری چگنیعباس

1395/2/12یککارگردان تلویزیونطهماسب ایرج

1394/5/25یکصدا پیشهطهماسبناصر

افتخاری1398/11/13یککارگردانی فیلم مستندطیابمنوچهر

1394/9/8سهکارگردانعالم زاده سعید

1393/09/16چهارفیلمبردار پویا نماییعبادیمحمدحسن

1393/04/15سهکارگردان انیمیشنعباس زاده علی حسین

1396/2/24سهکارگردان پویا نماعباسی نوروز

1390/6/22دومستند سازعباسیانمحمدرضا

1385/09/25سهبازیگرعبدالعظیمیمجید

. درجه چهار هنری گرفتند1386/10/04در سال 1393/04/15سهکارگردانعبداللهیان  احمد

 درجه سه هنری گرفتند1393/04/15در سال 1397/4/24سهکارگردانعبداللهیان  احمد

.در تجدیدنظر با همان درجه سه سابق موافقت گردید 1397/10/30سهکارگردانعبداللهیان احمد

1386/10/04چهارکارگردانعبدالهیان احمد

1391/08/30چهارکارگردان تلویزیونیعبدلی محسن

1392/03/28یکبازیگرعبدی اکبر

31395/5/31انیمیشنعبدی میترا

1398/11/13چهاربازیگریعجمیحمید

1390/03/03سهتهیه کنندهعدلی  سعیده

1397/10/30سهدستیار فیلم برداریعرب داودپ

شهید1387/02/10دوتصویر بردارعرب احمدی شهیدحسین

1394/4/15سهکارگردانعرب شهیری حمید

1395/2/12پنجچهره پردازعربیغالمرضا

1389/02/28یکفیلمنامه نویسعرفان منشجلیل

1398/4/23سه  کارگردانی سینماعزیزی زانیار

1396/5/1سهکارگردانی تلویزیونیعسگریمسعود

 ارتقاء درجه با توجه بهدرخواست تجدیدنظر1397/4/24سهبازیگریعسگری عصمت

شهید1387/02/10سهتصویر بردارعسگریشهید مجید

. ارزشیابی و درجه نگرفتند1391در سال 1395/9/7چهاربازیگرعسگری عصمت

1389/06/30چهارفیلمبردارعطاردی فردابوالفضل

1387/06/26دوانیمیشنعظیمیغالمرضا

1397/4/24سهبازیگریعفتی الله دشتی  غالمرضا

1389/12/10چهارکارگردان فیلم کوتاهعالئی مراللو داور



1395/3/30سهمدیریت تولید سینماعلم الهدی  امیرحسین

1396/5/1دوفیلمنامه نویسی پویا نماییعلمداری امیرمسعود

 1391/08/30سهکارگردان تلویزیونیعلمی نیا  مهدی

1388/02/08یکدوبلورعلو(ژاله)شوکت

شهید1387/02/10سهفیلمساز و تدوینعلی زاده تبریزی شهید علی

1394/9/8سهتهیه کننده تلویزیونعلیپور آسیاییمهدی

.  درجه سه گرفتند1394/9/8در 1395/9/7دوتهیه کننده تلویزیونعلیپور آسیایی  مهدی

1391/12/26چهاربازیگرعلیرضائی  حسن

1389/09/30چهارکارگردان فیلم کوتاهعلیزاده نوروز

1395/3/30چهارکارگردان تلویزیونیعلیزاده امینهشهرام 

1393/7/27چهاربازیگرعلیزاده کلسریمجید

. درجه چهار گرفتند1393/7/27در 1395/9/7سهبازیگرعلیزاده کلسریمجید

1393/04/15سهبازیگرعمیدی محبیعلی اصغر

1397/4/24سهفیلم نامه نویسیعوض پورپیمان

1393/11/5یککارگردانعیاری  کیانوش

شهید1387/02/10سهتصویر بردارعیدی زادهشهید عبدالجلیل

1391/4/27پنجفیلمنامه نویسغفاری مقدم ابوذر

1397/10/30سه تهیه کنندگیغفوری الهام

1393/12/3چهارساخت دکورغالمعلی فرجی

1387/08/14چهارفیلمبردارفارسیانفرامرز

1389/05/26چهاربازیگرفتحیعلیرضا 

1395/5/31سهکارگردان فیلم کوتاهفخیمیمریم

1389/09/30سهکارگردان پویا نماییفراهت  بهزاد

1394/3/10سهالبراتوار سینماییفرجمحمد حسین

1393/12/3چهارساخت دکور فرجیعالمعلی

1397/4/24سهکارگردانیفرجی قارخونی بهروز

1398/4/23دوکارگردانیفرجی قارخونیبهروز

. درجه دو هنری پیشنهادی اعضای شورا برابر با مدرک تحصیلی، بنابراین درجه ای صادر نشد1387/12/17ـــفیلمنامه نویس و کارگردانفرح آور  مژگان 

 بررسی شد و همان درجه قبل را گرفتند 94/5/25پرونده ایشان مجدد در تاریخ 1392/2/10سهگریمفرح مرزینوید

1390/6/22چهاربازیگرفرزامی نژاد اصغر

1387/12/27چهارفیلمبردارفرزانه وش  صابر

1389/05/26سهمستند ساز آموزشیفرشته حکمتنفیسه

1395/5/31یکفیلمنامه نویسفرشچی مینو

1395/12/1سهبازیگریفروتن علی

1393/11/5یککارگردانفرهادیاصغر

1394/11/11چهاربازیگرفرهمند شهرام 

1387/12/27یکبازیگرفرهنگ درخشانی داریوش

شهید1387/06/26سهتهیه کنندهفریس آبادس  شهید محمد رضا

1394/05/25سهفیلمبردارفکوری نیامحمد تقی

1394/03/10یکتهیه کنندهفالح  محمود

1391/4/27چهارنویسنده تلویزیونیفالحی سید جعفر

1395/2/12سهبازیگرفالحی پور پرویز

1387/08/14سهکارگردانفلکیان طیبه



1389/02/28چهارکارگردانفهندژ سعدی محمد

1393/12/3دو  بازیگرفیاضی  عبدالرضا

. یکبار دیگر ارزشیابی شده اند 1393/12/3 در 18درردیف 1394/9/8دوبازیگرفیاضی عبدالرضا

1397/10/30سهفیلمنامه نویسفیروزیصدیقه

1389/05/26چهارفیلمنامه نویسفیروزی صدیقه

1395/2/12یککارگردان سینمای مستندقاسم خان  علیرضا 

. درجه چهار گرفته بودند 86/10/4سال هشتادو شش تاریخ 1394/5/25دوصدا گذارقاسمی  آرش

1385/08/30چهارتصویر بردارقاسمیعیدالرضا

عدم ارتقاء درجه1398/4/23دوصدا گذارقاسمیآرش

1397/6/18یکصداگذاری و میکسقاسمیامیرحسین

1394/3/10دوصداگذار و میکسقاسمی  امیرحسین

1394/05/25یکبازیگرقاسمی  ثریا

1385/08/30سهبازیگرقاسمی سنگیاکبر

.  هنری را دریافت داشتند 3 ارزشیابی شدند و همین درجه 1395/5/31بار دیگر در 1388/02/08سهطراح صحنهقاسمیان دستجردی داریوش

. درجه هنری پیشنهادی معادل با مدرک تحصیلی است بنابراین درجه صادر نشد1388/05/27ــــانیمیشنقاسمیان دستجردی شهال

1398/4/23سهتهیه کنندگی سینماقاینی نجفیعلی اکبر

1393/09/16دومدیریت تولید سینماقائم مقامیعلی

1398/4/23سهکارگردانی فیلم کوتاهقبادی ناهید

. درجه پنج گرفتند1388/5/27در 1395/9/7سهکارگردانقچاقداود

1388/05/27پنجکارگردانقچاقداود

1398/4/23سهکارگردانی سینماقدکچیحمید

1398/11/13سهصدابرداری و صداگذاریقدکچیحمید

1387/12/27سهکارگردانقدکچیان  کامران

. نیز درج شده مربوط به گذشته است 5 د ر ردیف 1395/2/12دوکارگردان سینمای مستندقدکچیان کامران

1389/02/28یکطراحی صحنهقدیریان  عبدالحمید

1398/4/23سه  بازیگریقربان زاده دهاقانیعلی

1393/11/15چهارکارگردان تلویزیونقربانی اکبر

1398/4/23سه دستیار فیلمبرداریقطاء  حسین

1389/09/30سهتهیه کنندهقلی پورقاسم

1393/11/15یکتهیه کننده سینماقلی پورقاسم

1388/05/27چهارگریمقلی پورمهرداد

1388/02/08چهارفیلمسازقمصری زاده نیاسریمهدی

1393/4/15دوتهیه کننده تلویزیونقناد مجید

1397/10/30 دوتهیه کننده تلویزیونقنادمجید

1394/05/25 سهکارگردانقناعت  حسین

  درجه سه در این تاریخ  1389/05/26 1393/12/3یککارگردانقوکاسیان  زاون

1393/7/27سهکارگردانقویدل مهر  راما

.کارگردانی، تدوین و ساخت کلیپ های دفاع مقدس برای صداوسیما 1393/09/16چهارتدوین تلویزیونقهرمانی اسالم 

1393/7/27سهکارگردانکار بخش حسن

1393/7/27همان درجه سه 1394/11/21سهکارگردانکاربخشحسن

. درجه دو دریافت داشتند1386/10/4در سال 1395/2/12یکبازیگرکاسبیمحمد

1386/10/04همان درجه دو قبلی در 1393/7/27دوبازیگرکاسبیمحمد

1386/10/04دوبازیگرکاسبیمحمد



1392/03/28یکتهیه کننده کاسه سازحبیب اهلل

. درجه پنج گرفتند1373/6 درجه چهار و در 1393/11/15در 1395/12/1سهصدا پیشهکامیاب پور علیرضا 

. درجه پنج گرفتند1373/6در تاریخ 1393/11/15چهارصدا پیشهکامیاب پورعلیرضا 

1393/12/3سهکارگردان کاوند  احمد

1393/12/3همان درجه سه  1394/11/21سهکارگردانکاوند احمد

1388/05/27سهکارگردانکاویارقدرت حسن

1393/7/27سهتدوینگرکرکیا  یلنا

1396/2/24دوکارگردان سینماکرمپور مهدی

. درجه دو گرفته اند1392/4/25در تاریخ 1393/12/3یکاتالوناژکرمی  اکبر

1393/9/16دوکارگردانکرمیمصطفی

 درجه چهار بودند1378/04/11تاریخ 1393/12/3یکاتالوناژکرمی  اکبر

1398/11/13دوکارگردانیکریم  علی

1395/5/31یککارگردان سینماکریم مسیحی  واروژ

1397/10/30یکبازیگریکریمینیکی

1393/11/5یکالبراتوار سینماکریمی علیرضا 

1395/12/1دوکارگردان فیلم مستندکریمی اصلابوالفضل

. درجه سه دریافت داشتند1393/3/3ایشان در سال 1394/9/8دوتهیه کنندهکریمی صارمی محمدرضا

. درجه دو هنری دریافت داشتند1394/9/8ایشان در تاریخ 1398/11/13دوتهیه کنندهکریمی صارمی محمدرضا

1390/03/03سهتهیه کننده انیمیشنکریمی صارمی محمدرضا

1390/12/09دوالبراتوارکریمیان  بهمن

1386/02/03یکمدیر دوبالژکسمائی علی

1389/02/28یکمستند سازکفافی  اسداهلل

1393/11/5یکفیلمبردارکالریمحمود

1388/02/08چهارکارگردانکالنتری داورانیعلیرضا 

1389/12/10چهارتدوین فیلمکنفی لسکو کالیه حسین

1395/2/12سهبازیگرکیانفر  صدیقه

1395/9/7چهارمستند سازیکیانی فالورجانیمحمود

1393/11/5یکبازیگرکیانیانرضا

ز1397/10/30زیر حد نصاب -کارگردانی فیلم کوتاه و مستندکیایی  محمد

1386/02/03یکصدابردارکیایی  نظام الدین

1393/9/16یککارگردانکیمیاییمسعود

1394/9/8چهارتهیه کننده تلویزیون  کیهانمحمد

1397/6/18دوکارگردانیکیهانیابراهیم 

1389/06/30سهکارگردان سینمای مستندگداز گربروجردی

1387/12/27سهفیلمسازگرجیان فرامرز

1394/9/8دوبازیگرگرگین  جمشید

.با توجه به سوابق ارائه شده و مدرک تحصیلی ایشان درجه ای صادر نگردید1392/4/25ـــگشایشی  محبوبه

.درجه اعطایی برابر مدرک تحصیلی است، بنابراین درج تعلق نمی گیرد1389/06/30ـــــکارگردان گل محمدیالهه

1389/12/10سهتهیه کنندهگالبی اردبیلیمجتبی

1392/3/28یکبازیگرگلدوز توکلیهوشنگ

1387/12/17سهبازیگرگلدوز توکلیرضا

1395/12/1سهبازیگرگلیحمید

.  همان درجه سه شدند1392/4/25در 1395/12/1سهتهیه کننده سینماگمرکیغالمرضا



1387/08/14سهتهیه کنندهگمرکی غالمرضا

1397/6/18دوتهیه کننده سینماگمرکی  غالمرضا

.با ارتقاء درجه ایشان موافقت نشد1392/4/25سهتهیه کننده سینماگمرکی غالمرضا

1393/11/15دوپویا نماییگودرزی  (الهه)فاطمه

1387/06/26سهفیلمبردارگوهری حمید رضا

1393/9/16سهفیلمبردارگوهری حمیدرضا

عدم ارتقاء درجه1398/4/23سهفیلمبردارگوهری حمیدرضا

تصویب درجه سابق1398/11/13دوفیلمبرداریلسانی  سید حسن

1398/4/23دوفیلمبرداریلسانی سید حسن

1393/4/15یکبازیگرلطفی غالمحسین

1385/09/25سهصدابردارلطفی نکو علی

1394/5/25دو کارگردان  لطیفیمحمدحسین

1393/7/27چهارچهره پردازلواءکامران

1393/9/16دوکارگردانلوافی پوررامتین

1387/08/14سهکارگردانمبشری ریزیغالمرضا

1389/12/10سهتهیه کننده مترصدسعید

1395/9/7دومدیریت تولیدمتولیمجتبی

1398/11/13دوکارگردانی فیلم مستندمجاسی رضا

1393/12/3  دو فیلمبرداریمجاوری  غالمرضا

1393/4/15دومستند سازمجتهدی بید آبادیحمید

1393/4/15سهطراح صحنه و لباس سینمامجدحسین

. گرفتند2 درجه 1392/3/28در 1395/9/7یکالبراتوارمجد وفاییجمشید

1392/3/28دوالبراتوارمجد وفایی  جمشید

1389/05/26سهبرنامه ساز تلویزیونمجردسید محمد ابراهیم

1390/04/28سهمستندسازمجلسی رضا

1393/11/5دوتصویر بردار تلویزیونمجیب حق قدم  محمد

1386/03/22یککارگردانمجیدی  مجید

1396/5/1یکچهره پردازیمحتشم بیژه

1386/02/22دوکارگردانمحسنی حمیدرضا

1387/02/24دوکارگردان فیلم مستندمحصصیمحمدسعید

. درجه دو گرفتند1390/3/3در 1395/3/30یکالبراتوار سینمامحققی فردهاشم

1390/03/03دوالبراتوارمحققی فرد  هاشم

1396/5/1سهفیلم برداریمحمد زاده فریز هندی  علی اصغر

1387/06/26سهگریممحمد صالحیاکبر

1393/12/3چهار اجرای دکور محمد علی خانیابراهیم 

1392/3/28یکمستند سازمحمدی  علیرضا 

1387/12/17سهکارگردانمحمدی  مجتبی

. گرفتند3 درجه 1387/12/17در 1395/3/30سهکارگردان سینمامحمدی  مجتبی

1393/4/15یکتهیه کننده تلویزیونمحمدی مهدی

1393/11/5یکتهیه کنندهمحمدی منوچهر

.  را دریافت داشتند 3مجدد بررسی و همان درجه 1397/6/18سهکارگردان سینمامحمدی مجتبی

مدیر تدارکات سینما محمود عربی  سید مجتبی

1396/2/24دوکارگردان سینمامحمودیجمشید



1396/2/24دوتهیه کننده سینمامحمودینوید

1393/12/3دوکارگردان فیلم کوتاه  محمودی اصلمحمد

1390/04/28سهفیلمسازمحنتیعلیرضا 

. بار دیگر همین درجه هنری را نیز احتساب شدند89/5/26ایشان در سال 1386/10/04دوکارگردان فیلم مستندمختاری ابراهیم 

.به دلیل برابری با مدرک تحصیلیشان درجه صادر نشد 1391/4/27چهارفیلمنامه نویسمدحتحسن

1395/2/12سهتهیه کنندگی سینمامدرسیحمید

1387/12/27یک دوبلورمدقالچینصراهلل

1394/9/8چهاربازیگرمراد زاده قرخلو  محمدصدیق

.به دلیل برابری با مدرک تحصیلیشان درجه صادر نشد 1390/12/09ـــــمستندسازمرادی ایرج

1390/6/22چهارتصویر برداریمرادی  هاشم

1397/6/18 چهارکارگردانی پویا نماییمرادیمهدی

1391/4/6سهمستند سازی تلوییونیمرادی ایرج

1397/10/30سهفیلمبرداریمرادیهاشم

1395/5/31سهمستند ساز تلویزیونمرادی قلعه النیایرج

.به دلیل ناهماهنگی رشتة ایشان با رشته های قابل درج در آئین نامه، بنابراین درجه به ایشان تعلق نمی گیرد و آن را در صنف نویسندگان بشمار آورده اند که بایستی در قسمت نویسندگان ارزشیابی شوند1389/06/30ــــــنویسنده در تحقیق سینمامرادی کوچی  شهناز

1394/5/25سهبازیگرمرادیان  یوسف

.درجه اعطایی برابر مدرک تحصیلی است، بنابراین درجه به ایشان تعلق نمی گیرد1389/06/30ـــــکارگردان مرزبان  پروانه

.تجدیدنظر درجه سابق تصویب گردید 1397/10/30  دو تهیه کنندگیمرزبانپروانه

1397/6/18  دو تهیه کنندگیمرزبان  پروانه

.تجدیدنظر درجه سابق تصویب گردید 1398/11/13  دو تهیه کنندگیمرزبانپروانه

1395/12/1سهبازیگریمسلمیمحمد

1389/02/14دوکارگردانمصفای تبریزیکمال

1396/5/1یککارگردانمصفای تبریزیکمال

1395/9/7سهتهیه کننده سینمامطلبیمجید

1390/03/03سهکارگردانمطوف کمال

1391/4/6دوصدابردارمعاونیان بهروز

1387/02/10یککارگردانمعتمدی احمدرضا

1385/10/26معصومینقی

 سال تعجیل در ارتقاء درجه2با امتیاز 1398/11/13دوفیلمبرداریمعصومی نیک قلبنادر

1393/12/3یکتهیه کننده سینما معلمعلی

1396/2/24دومدیریت تولیدمعماریانآذر

1393/9/16سهکارگردانمعیری محمد ابراهیم

1393/11/5دوکارگردان سینمامعیریمحمد ابراهیم

1397/10/30سهبازیگریمفاتحیرحمان

1398/11/13سهبازیگریمفاتحی رحمان

1397/6/18  دو تهیه کنندگیمفیدبهروز

1393/11/5یکصدا پیشهمقامی جالل

95/3/23در کمیته سینمایی درجه سه دریافت داشتند تاریخ 1395/3/30دوالبراتوار سینمامکوندیموسی

.  را دریافت داشتند 2مجدد بررسی و همان درجه 1396/2/24دوالبراتوار سینمامکوندی موسی

1393/9/16سهصداپیشگیملک آراییشهروز

1389/05/26چهارتهیه کننده و کارگردان تلویزیونملکوتی مهدی

1393/9/16سهصدابرداریملکوتی مهران

. در جه چهار گرفتند1392/02/10در سال 1393/09/16سهبازیگرمنافی ظاهر فرحناز



1392/2/10چهاربازیگرمنافی ظاهر  فرحناز

1394/5/25یکفیلمبردارمنصوری تورج

1389/05/26دوکارگردانموسائیانوحید

1388/05/27پنجکارگردانموسوی محمدرضا

1394/5/25یکتهیه کننده سینما موسویغالمرضا

س1386/05/09دوکارگردان فیلم کوتاهموسوی  میردولت

1393/7/27چهاربازیگرموسویسیده شهربانو

1394/5/25دو کارگردانمه نگار صادق

1387/12/27سهطراحی و ترکیب صدامهدوی حسین

1393/09/16چهارکارگردان تلویزیونیمهربان محمدرضا

1387/12/27چهاربازیگرمهرجو  فرامز

13990/03/03سهکارگردانمهرجو فرامرز

1393/11/5یککارگردانمهرجوییداریوش

1393/9/16سهصداپیشگیمهرزادیانغالمرضا

1387/06/26سهفیلمسازمهیمن غالمرضا

1398/11/13دوکارگردانی فیلم مستندمهیمنغالمرضا

1393/9/16دوبازیگرمهین ترابیمهرانه

1391/4/6دوبازیگرمؤمنی ولی اهلل

1395/2/12دوبازیگرمیامیمهدی

1395/5/31سهکارگردان پویا نماییمیترا عبدی  زهرا

1389/09/30سهتدوین فیلممیر سپاسی  میرسهراب

1394/5/25یکصدا پیشهمیر شکاریجهانگیر

1393/4/15یکطراح صحنه و لباسمیر فخرائی  مجید

1393/11/5یککارگردانمیر کریمی رضا

1393/9/16سهفیلمنامه نویسمیر کمالی احمد

. درجه سه گرفتند 1393/9/16  در 51در ردیف 1394/3/10دوفیلمنامه نویسمیر کمالی احمد

. دو بار تکریم نیز تقاضا داده اند و هر دو بار برای تکریم تأیید نشده اند1388/03/24دوصداگذارمیر هاشمی  سید رضا 

1390/03/03یککارگردانمیرباقریداود

. گرفتند2 درجه 1388/3/24در 1395/9/7یکصداگذارمیرهاشمیسید رضا 

1397/6/18 چهارکارگردانی پویا نماییمیری  نسیم

در کمیته سینمایی درجه پنج دریافت کرده بودند1395/2/12چهارچهره پردازمیقانیندا

1385/10/26سهبازیگرناجیمحمد ابراهیم

. درجه هنری سه گرفتند1385/10/26در 1393/04/15دوبازیگرناجی  (رضا)محمد امیر

1388/02/08چهارکارگردان فیلم کوتاهناصر پور ناصر

درجه پنج دریافت کرده بود مجدد بررسی شد95/2/12ایشان در تاریخ 1395/3/30 چهار کارگردان  ناصر تراب  فرهاد

1389/02/28چهاربازیگرناصری صالح آبادیافسانه

1389/06/30سهفیلمبردارناظریان  حسین

1391/04/6دوجلوه های ویژه میدانینامدار روزبهانیمجسن

1396/5/1چهاربازیگری سینمانبی زاده شیرازی اصل  کوروش

1396/2/24یکتهیه کننده سینمای مستندنجار پیشهمهدی

1387/12/27سهتهیه کنندگینجار پیشه  مهدی

1390/04/28چهارکارگردان تلویزیوننجار صراف وندایی محمد

1391/04/6سهدستیار کارگرداننجاریان داریانیحسن



1387/02/10دوتدویننجفی شهید حسن

1392/02/10دوبازیگرنجفی  احمد

1388/02/08چهارکارگرداننجفیداور

1398/04/23سهجلوه های ویژه بصرینجفی امامی محمدرضا

1398/04/23یکبازیگرنجفی شوشتریسید احمد

1394/11/21یکصدابردارنجفی مقدمیداهلل

1386/12/07دوصدابردارنجفی مقدم نژادیداهلل

1393/11/15چهارتصویر بردارنجم الدین  حمید

1395/2/12سهبازیگرنخعی افشین

1393/12/3 یک   تهیه کننده مستند سازندایی مرتضی

31390/03/03دستیار کارگرداننصرسلمان 

1389/06/30سهبازیگرنظر علیان  محمود

1394/9/8دوکارگردان انیمیشننظرپور ابوالقاسم

معرفی برای مستمری* با توجه به اینکه طی ده سال گذشته فعالیتی درخور دریافت گواهینامه هنری انجام نداده اند، از این رو درجه هنری برای ایشان در نظر گرفته نشد  1397/6/18بازیگرینظری گلپایگانیمحمد جواد

1386/02/03چهارصدابردارنعمتی  نجیبه

1397/10/30سهبازیگرینعمتی  آناهیتا

1398/11/13سهکارگردانی فیلم کوتاهنقیانحسن

1385/10/26نوربخشسید محمود

1390/12/09سهسینمانورمحمدیجعفر

نویدی یکتا (مهین)اکرم 1394/4/6یکچهره پردازنویدی یکتااکرم

نویدی یکتا (مهین)اکرم 1393/02/21دو(چهره پردازی)گریم نویدی یکتا اکرم

. گرفتند1390 قبلی که در سال 3همان 31393/09/16کارگرداننهاوندیاحمد

1394/3/10دوکارگردانی پویا نمایینهاوندی احمد

شهید1386/02/16یکآتالوناژ رنگینیک نژادحسن

1386/12/07سهکارگرداننیکبخت مالواجردیحسن

1387/02/10سهکارگردانواحدی محمدعلی

.مجدد بررسی و همان درجه سابق اعطاء شد1391/4/27سهکارگردانواحدی محمدعلی

1395/5/31چهارچهره پردازوثوقیاشکان

1388/05/27سهبازیگروحدت نصراهلل

1387/12/17سهکارگردانورنو سفادرانیمحمد اخوان

افتخاری1397/4/24یکچهره پردازیولد بیگی مسعود

موافقت با تغییر عنوان رشته شغلی ایشان1397/4/24دوکارگردانی فیلم مستندولد بیگیعلی اکبر

1395/2/12دوتصویربردار سینمای مستندولد بیگی علی اکبر

. نیز درجه چهار دریافت نمودند 1397/10/30در تاریخ 1398/11/13چهاربازیگرولی زاده  فرید

1397/10/30چهاربازیگرولی زادهفرید

رشته مدیریت تولید از دستور کار شورای ارزشیابی هنرمندان خارج گردید97/6/18از تاریخ 1397/6/18____مدیریت تولیدهادیانفرسید حسین

1393/11/5یکصدا پیشههاشم پور رفعت

1392/2/10چهارکارگردان مستند  (رخشانی)هاشم زهی  محمد علی

. در چهار گرفتند1392/2/10در 1394/5/25دوکارگردان مستند (رخشانی)هاشم زهی محمدعلی

1393/11/5یکبازیگرهاشمی مهدی

1386/08/22چهارگریمهاشمی فهادانیملوک السادات

1386/02/03یککارگردانهنرمندمحمدرضا

1388/05/27دوکارگردان فیلم مستندهواکمیان رایموند



1391/12/26سهتهیه کنندگی تلویزیونیازرلوتقی

1396/5/1پنجفیلم بردارییپان غراویحاتم

1394/05/25یکتهیه کنندگی یشایایی  هارون

1397/7/30دوکارگردانییکتا پناهمحمدحسن

1392/04/25سهکارگردانیوسفی محمد حسن

1387/06/26سهفیلمنامه نویسیوسفی نجف آبادیاکبر


